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 )أسامة البطراوي(لقطة لألجنحة املشاركة في معرض حملات من تاريخ الكويت االقتصادي

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وعبدالعزيز الشايع في افتتاح فندق الشيراتون عام 1966

زوار في أحد األجنحة باملعرض

جناح بنك الكويت الوطني املشارك في املعرض

جناح شركة محمد حمود الشايع

جناح بنك اخلليج العمالت التي مت تداولها في الكويت

معرض لمحات من تاريخ الكويت االقتصادي بعيون زواره:
يحكي فصوالً من ماضي األجداد التجاري ورحلة بناء االقتصاد

عاطف رمضان

القت فكرة اقامة معرض »حملات من تاريخ الكويت االقتصادي« حتت شعار »شركاء في بناء 
تاريخ الكويت« املقام حاليا في مجمع األڤنيوز، اعجاب العديد من االقتصاديني واملواطنني 
وكذلك املقيمون والباحثؤن عن التراث القدمي للكويت. وقد جنح املنظمون لهذا املعرض، 
الذي تنتهي انش�طته غدا، »في اللعب على وتر« تقدمي ما يبحث عنه املواطنون، الس�يما 
ان التاريخ هو اجلزء االكبر او االكثر اثارة في حياة االنس�ان، وقد استعان املنظمون لهذا 
املعرض او استندوا الى الدراسات والبحوث العلمية التي اثبتت مدى شغف االنسان دائما 

بالتعرف على ماضي االجداد وكذلك مدى ح�ب املواطن الكويتي على وجه اخلصوص، 
خاصة الشباب، للتعرف اكثر على ماضيهم املرتبط بتكوين وتأسيس الدولة احلديثة في 
الكويت. »األنباء« جتولت في معرض حملات من تاريخ الكويت االقتصادي الذي تواكبت فترة 
اقامته مع االعياد الوطنية في الكويت، حيث يحك�ي فصوال من التاريخ الكويتي وجوانب 
اساس�ية من رحلة بناء االقتصاد الكويتي احلديث بدءا من ظهور النفط وحتى اآلن مرورا 
بالنهضة التي ش�هدتها البالد من خالل انشاء مجموعة كبيرة من املؤسسات والشركات 

التي حملت على عاتقها مبادرة تكوين االقتصاد الكويتي. وفيما يلي التفاصيل:

كانت البداية مع منسق برامج 
التدريب مبركز عبدالعزيز الصقر 
في غرفة جتارة وصناعة الكويت 
أحم����د الصديقي ال����ذي قال ان 
»الغرفة« حرصت على املشاركة 
في معرض حمل����ات من تاريخ 
الكويت االقتص����ادي لتعريف 
الكويتي  الزائرين باالقتص����اد 
وتاريخ »الغرفة« منذ تأسيسها 
الي����وم، وكذلك تثقيف  وحتى 
الزائرين باملنتجات واخلدمات 

التي تقدمها »الغرفة«.
وأشار الصديقي الى حرص 
»الغرفة« على املشاركة في مثل 
هذه املعارض املهمة، مشيرا الى 
ان املعرض القى اعجاب الزائرين 

من مختلف شرائح املجتمع.
هذا، وتستعرض »الغرفة« 
في املع����رض صورا من املاضي 

تتعلق باالقتصاد الكويتي.

حضور كثيف

وفي االط����ار ذاته، قال مدير 
فري����ق املبيعات املباش����رة في 
بنك اخلليج ش����ربل مخايل ان 
مشاركة البنك في هذا املعرض 
لتعريف عمالئه بتاريخه، مشيدا 
بفكرته التي ألقت الضوء حول 
تاريخ البنوك في الكويت، وكذلك 

الشركات االخرى.
واض����اف مخاي����ل ان زوار 
التواجد  املعرض حرصوا على 
في جناح بنك اخلليج للحصول 
على بروش����ورات ومعرفة اهم 
املنتجات اجلديدة التي يطرحها 

البنك.
وأشار الى ان »اخلليج« لديه 
منتجات جديدة مثل حس����ابات 
الراتب وحساب الدانة والبطاقات 
االئتماني����ة التي تخول العميل 
دخول س����حوبات عل����ى تذاكر 
رحالت الى كأس العالم في جنوب 

افريقيا 2010.
ال����ى ان بنك اخلليج  ولفت 
تأسس عام 1960 وان جناح البنك 

وفي االطار ذاته، أفاد عضو 
اجلمعية الكويتية لهواة الطوابع 
والعم����الت عبداهلل املطيري ان 
املعرض يتميز بالتنظيم اجليد 
واحلض����ور الكثيف، معربا عن 
أمله ان يقام هذا املعرض بشكل 
مستمر وان يحظى مبشاركات 
كبيرة من قبل الشركات واجلهات 

األخرى.
وقال املطيري ان املعرض شهد 
إقباال من قبل كبار السن الذين 
اصطحبوا معهم األطفال بهدف 

تثقيفهم بتاريخ الكويت.
ودع����ا املطي����ري اجله����ات 
احلكومية إلى االهتمام ودعم مثل 
هذه املعارض املعنية بالتاريخ 

االقتصادي للكويت.

مقتنيات بحرية

اما صاح����ب متحف »نواف 
التراث  الباحث في  العصفور« 
البحري الكويتي نواف العصفور 
فقد أكد انه حرص على املشاركة 
في هذا املعرض لعرض منتجاته 
الت����ي  البحري����ة واملقتني����ات 
اس����تخدمت في البيت الكويتي 

القدمي.
وأضاف العصفور ان املعرض 
القى إقباال كثيفا، مش����يرا الى 
اإلقب����ال أيضا عل����ى منتجاته 

املعروضة.
ان لديه أشياء نادرة  وقال 
مثل أول ماكينة لتعبئة مشروع 
الناملي���ت بوتي���ال وعمره���ا 
حوالي 80 سنة، كذلك ماكينة 
اآليس كرمي املس���مى محليا ب� 
»الدندرمة« وعمرها أيضا 80 
سنة، وماكينة اخلياطة سنجر 
وعمرها 65 سنة، هذا الى جانب 
بعض املقتنيات املتعلقة بزينة 
املكاح���ل واملباخر  املرأة مثل 

واملشط والتسريحة.
ولفت ال����ى ان زوار جناحه 
باملعرض من الباحثني األجانب 

واملدارس وبعض »العوائل«.

عائلة الشايع ساهمت في بناء
تجارة مميزة بين الهند والخليج

في املعرض لديه بروش����ورات 
تتضم����ن رحلة تأس����يس بنك 
اخللي����ج، حي����ث يح����وي هذا 
البروش����ور معلومات متعددة 

ومهمة عن البنك.
من جهة اخ����رى، اكد املدير 
امللتقى  املالي بشركة مجموعة 
االعالم����ي املنظم����ة للمعرض 
بالتعاون مع »األڤنيوز« حسام 
محم����د ان مع����رض حملات من 
تاريخ الكويت االقتصادي شهد 
حضورا كثيفا خاصة في الفترات 
املسائية، مرجعا ذلك الى اجازات 

االعياد الوطنية.
واضاف محم����د ان املعرض 
حاز اعجاب العديد من الزائرين 
الباحثني عن التعرف على املاضي، 
مشيرا الى ان زوار املعرض من 
العائ����الت التي حتوي مختلف 

االعمار.
ولف����ت الى ان االس����ر كانت 
حريصة عل����ى احضار االطفال 

والشباب للتعرف عن قرب على 
التراث الكويتي القدمي.

الطوابع والعمالت

م����ن جانب����ه، أف����اد رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 
لهواة الطوابع والعمالت محمد 
عبدالهادي جمال ان املعرض القى 
استحسان العديد من الزائرين، 
مشيدا بتوقيت إقامته وتنظيمه 
واهتم����ام املش����اركني بعرض 

منتجاتهم.
وق����ال جمال: نؤم����ن بإبراز 
تراث بلدن����ا من خالل كل ما له 
صلة بالتراث القدمي س����واء من 
عمالت قدمية أو طوابع أو آثار 
أو أثاث قدمي للمنازل أو املصانع 

أو احملالت.
وأشار الى ان املعرض يعتبر 
فرصة إلبراز تاريخ وتراث أي 
بل����د، وان تاريخ الكويت مليء 

باالجنازات.

انه من����ذ حوالي 350  وقال 
عاما كانت الكويت مركزا جتاريا 
وثقافيا في اخلليج، على الرغم 
من ان عدد س����كانها كان قليال، 
الفتا الى ان الكويت كانت تتميز 
بصناعة السفن والتجارة، حيث 
كان الكويتيون يس����افرون الى 
الهن����د إلحضار منتج����ات الى 

الكويت أو للدول املجاورة.
وأش����ار ال����ى ان الكويتيني 
كانوا يتاجرون في املصنوعات 

النحاسية واملواد الغذائية.
وبني ان املعرض يحوي أشياء 
عمرها ميتد ال����ى اكثر من 200 
سنة تقريبا، مؤكدا ان عدد سكان 
الكويت كان قليال، وعلى الرغم 
من ذلك فقد أجنزوا الكثير ضاربا 
مثاال على ذلك بس����ور الكويت 
املمت����د ملس����افة 10 كيلومترات 
بارتفاع 4 أمت����ار، وعرض 1.5 
متر، مؤكدا ان ش����عب الكويت 

كان رائدا.

تواكب مع األعياد الوطنية ويحكي عن رحلة بناء االقتصاد الكويتي الحديث

عائلة الش���ايع واحدة م���ن البيوتات المعرض يحوي مقتنيات وعمالت وطوابع يمتد عمرها ألكثر من 200 عام
الكويتية التجارية التي س���اهمت في بناء 
جتارة مميزة ب���ني الهند ومنطقة اخلليج 
العربي منذ نهايات القرن التاس���ع عشر 
وحتديدا عام 1892 عندما أسس األخوان محمد 
وعلي احلمود الشايع عملهما التجاري في 
الكويت، حيث عمال في جتارة األقمشة واملواد 
الغذائية وما تتطلبه البالد من مستلزمات 
العم���ل التجاري في ذلك الوقت، باالضافة 
الى التوس���ع في متلك العقار في الكويت 
واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة ولبنان.
وفي عام 1896 أسس األخوان محمد وعلي 
احلمود الشايع مكتبهما في الهند في مومباي، 
وحرصا رغم انشغالهما على ان يغرسا في 
أبنائهما مهارات وفنون التجارة، فابتعثا عددا 
من األبناء الى الهند لتعلم اللغة االجنليزية 
التي لم تكن متواف���رة في الكويت آنذاك، 
باالضافة الى تعلم مهارات التجارة، وهؤالء 
هم صالح علي الشايع وعبدالعزيز محمد 

الشايع واحمد صالح الشايع.

وعندما بدأت الكوي���ت بالنهوض بعد 
اكتشاف وتصدير النفط زاد تنوع شركة 
محمد حمود الشايع وتوسعت في نشاطها 
التجاري ليشمل املقاوالت والتجارة مبواد 
البناء وغيرها والسيارات والفنادق ومحالت 
التجزئة من خالل افتتاح اول محل ملذركير 

عام 1983.
ومن مساهمات عائلة الشايع في التاريخ 
االقتص���ادي الكويتي افتت���اح اول فندق 
شيراتون خارج الواليات املتحدة األميركية 
في الكويت، ويعد اول فندق 5 جنوم وبإدارة 
عاملية في منطقة اجلزيرة العربية عام 1966، 
كما مت التوسع في قطاع الفنادق، حيث مت 
بناء فندق أوبروي في املدينة املنورة، وفندق 

فوربوينتس شيراتون في الكويت.
كما س���اهمت عائلة الشايع الى جانب 
عائالت كويتية اخرى في تأسيس عدد من 
املؤسس���ات احمللية كشركة ناقالت النفط 
الكويتية، الهالل األحمر الكويتي واللجنة 
الشعبية جلمع التبرعات والشركة األهلية 

للتأمني.


